
25. MEZINÁRODNÍ DOKTORSKÁ KONFERENCE

STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ 26. 1. 2023

Pořadí Čas Jméno a příjmení Název příspěvku 
Rank Time Name and Surname Name of the article

Studie porovnání modulu tuhosti asfaltové směsi pomocí vybraných zkušebních 
Comparative study of the stiffness modulus using selected test methods - 4-point 

Asfaltové směsi s vysokým obsahem R-materiálu a polymerem modifikovaným 
Asphalt mixtures with high rap content and PMB binder

Problematika antivibračních opatření na tramvajových tratích s pevnou jízdní 
The issue of anti-vibration measures on tram tracks

Možnosti kombinace makroskopického a mikroskopického měřítka 
Possibilities of combining macroscopic and microscopic scales 

Využití hrubozrnného kameniva v asfaltových směsích
Use of coarse aggregates in asphalt mixtures

Analýza životnosti povrchových vlastností vozovek – přenosný rám měřicí texturu 
Analysis of the durability of road surface properties - portable frame 

Vliv hutnění zkušebních těles na vlastnosti asfaltového betonu
Effect of test specimens compaction method on the asphalt concrete properties

Konstrukce referenční skladby vozovky ve full-scale modelu 
Construction of the reference road structure in the full-scale model 

Architektura a realitní trh - vlastní bydlení a aktuální dění
Architecture and real estate market - own residence and current condition

Možnosti tvorby rozpočtu informačního modelu budovy
Options for cost estimating using building information model

Hodnocení energetické náročnosti budov metodou celoživotních nákladů
Evaluation of energy performance of buildings by the whole life cost method

8 11:45

12:00–13:00

9 13:00

1

2

3

4

5

6

9:30

18:30–24:00

Accompanying program - excursion to the Starobrno - meeting point in front of the main building A

18:00–18:30
Closing speech in the assembly hall, Announcement of awarded papers

Společenský večer ve 4. patře budovy A FAST (vstup po přeložení vstupenky) 
Informal dinner on the 4th floor of the main building A (entry after ticket submission)

Opening of the meeting ( room D267)

Majda Belhaj

Jiří Sachr

7

Slavnostní zahájení v aule (místnost A203) 
Opening speech in the assembly hall (room A203)

Úvodní přednáška U/U studia  (místnost A203)
Speach  (room A203)

Zahájení jednání sekce (místnost D267)

8:30

8:40

9:15

9:45

10:00 Magdalena Křečková

10:15 Dmitrii Grishchuk

III. KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY

 V. MANAGEMENT STAVEBNICTVÍ 

MÍSTNOST D267 / ROOM D267

8:00
Registrace účastníků konference (v hlavní budově fakulty, před místností A203)  

Registration of participants (in the main building, in front of the room A203)

Pozemní komunikace/Road Structures

Železniční konstrukce a stavby/Railway Structures and Constructions

Management stavebnictví/Structiral Economics and Management

Jakub Federla

12

Přestávka
Coffee Break

16:00–17:50

14:00–14:30

13:45

10 13:15 Kateřina Svobodová

11 13:30

Přestávka na oběd
Lunch Break

Slavnostní zakončení v aule, vyhlášení oceněných příspěvků 

Ukončení jednání v sekcích
Session Closing

Doprovodný program konference - exkurze Pivovar Starobrno - sraz před budovou A

11:00

11:15

11:30

10:30–11:00

Petr Veselý

Ondřej Machel

Jiří Pospíšil

Karel Spies

Kateřina Malečková

Přestávka
Coffee Break


